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اجتمـــــــاعی
سالم ايران

سال بیستویکم شماره 6080
سه شنبه  26آبان 1394

تلفن تماس88769075 :

افزاي�ش هزينه ايجاد فاضالب ش�هري :آقاي حس��ين نوروزي از
ش��هريار گفتهاند ساكن اميريه شهريار هستم .اداره آب و فاضالب اين منطقه
براي ايجاد شبكه فاضالب شهري براي هر واحد مسكوني مبلغ يك ميليون و
نهصد و پنجاه هزار تومان تعيين كرده اس��ت .اين در حالي است كه تا حدود
 10ماه قبل حدود  600هزار تومان از خانهها و واحدهاي مس��كوني دريافت
ميكرد.
بازنشس�تگان و نگراني آينده :آقاي صادقي از كرج اظهار كردهاند
كه اميدوارم در ايران روزي برسد كه به همه افرادي كه به سن  65-70سال
رس��يدهاند ،بازنشستگي تعلق بگيرد ،بيمه رايگان شوند و صاحب يك مسكن
كوچك باشند تا هيچگاه نگران آينده خود نباشند.
وام تأمين اجتماعي به افراد خاص :آقاي مستخدم از رشت گفتهاند
براي دريافت وام به تأمين اجتماعي شعبه يك رشت مراجعه كردم اما گفتهاند
اين وام فقط به بيماران پرداخت ميشود .در صورتي كه همسر بنده مبتال به
سرطان است و خودم هم مستأجرم اما مرا واجد شرايط ندانستند.
طرح تحول نظام سلامت :آقاي س��ليمان بلغ��ار اظهار كردهاند كه
بخش اعظمي از طرح تحول سالمت اجرا شده است .اميدوارم اين طرح بيشتر
به نفع افراد و قش��رهاي ضعيف جامعه باش��د و اين عزيزان مشكل و دغدغه
درمان نداشته باشند.

اخبار

سي ونهمين اجالس <اوآنا> با حضور مديرعامل ايرنا
در سئول گشايش يافت

سي و نهمين اجالس خبرگزاريهاي آسيا و اقيانوس آرام موسوم به «اوآنا»
دي��روز با حضور رئيس خبرگزاري جمهوري اس�لامي ايران (ايرنا) ،رئيس��ان
خبرگزاريهاي اين مناطق و ش��ماري از مس��ئوالن و نمايندگان رسانههاي
بينالمللي درشهر سئول پايتخت کره جنوبي گشايش يافت.
به گزارش ايرنا« ،محمد خدادي» مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسالمي
ايران دراين اجالس درکنار  50نفراز رئيس��ان و مسئوالن ارشد خبرگزاري و
رس��انههاي خبري منطقه آسيا و اقيانوس آرام در نشس��تي دو روزه راههاي
توس��عه همکاريهاي رس��انهاي در جهان در حال تحول رسانهاي را بررسي
ميکنند.همچنين شماري از مسئوالن ارش��د رسانههاي غربي و بينالمللي
به عنوان اعضاي ناظر درنشس��ت س��ازمان «اوآنا» حضور يافتهاند.خبرگزاري
انگليسي «رويترز» و همچنين خبرگزاري «پرانسا التينا» از کوبا که از اعضاي
«اوآنا» نيس��تند ،خبرنگاراني را به اين نشست فرستادهاند و همزمان رئيسان
خبرگزاريهاي بزرگ و مطرح جهان چون «ش��ينهوا» چين و «کيودو» ژاپن
در محل اجالس حضور يافتهاند«.پارک نو خوانگ»رئيس خبرگزاري يونهاپ
درآيين افتتاح اين نشس��ت گفت:عصرتلفنهاي همراه موجب شده است نوع
مصرف خبري مردم و نگاه آنها به اخبار متحول شود.وي افزود :ضرورت دارد
خبرگزاريها راههاي تحول رسانهاي و اينکه چگونه بايد با چنين پديدههاي
نوظهوري برخورد کنند را بررسي کرده و همکاريها را گسترش دهند و با اين
تغييرات بدرستي همراه شوند.
اين نخستين بار در دو دهه گذشته است که خبرگزاري «يونهاپ» برگزاري
اجالس س��ازمان «اوآنا» را به عهده ميگيرد.همچنين قرار اس��ت در حاشيه
برگزاري اين اجالس دو روزه ،ديدارهايي نيز از سوي مديران عامل و مسئوالن
خبرگزاريه��اي مختلف با يکديگر صورت گي��رد که ديدار مديرعامل ايرنا با
مسئوالن چند خبرگزاري شرکت کننده از جمله اين برنامهها است.

چهارمين همايش ملي نوروز ،ميراث صلح و دوستي
برگزارميشود

چهارمين همايش نوروز ،ميراث صلح و دوس��تي با حضور انديش��مندان،
متفکران و محققان ايراني ۱۵ ،اسفندماه امسال برگزار ميشود.
به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري ،عليرضا
حس��نزاده رئيس پژوهش��کده مردمشناس��ي پژوهش��گاه ميراث فرهنگي و
گردش��گري با اعالم اين خبر ه��دف از برگزاري اين همايش را نش��ان دادن
جايگاه برجس��ته فرهنگ و تمدن ايران در شکلبخش��ي به فرهنگ و مفهوم
صلح و همزيستي انسانها در طول تاريخ که در عنصر برجسته نوروز متجلي
اس��ت ،اعالم کرد .به گفته او همايش نوروز ميراث صلح و دوس��تي بر پايه 9
محور،جايگاه صلح و همزيس��تي انس��انها ،اقوام و ملل در سنتها و آيينها،
نظام فلسفي و جهانشناختي نوروز ،جايگاه صلح و همزيستي انسانها ،اقوام
و ملل در ميراث روايي ،اساطير ،افسانهها و روايتهاي نوروزي ،تنوع فرهنگي
و وحدت ملي و منطقهاي (فرا ملي) با تأکيد بر مفهوم صلح و همزيس��تي در
نوروز ،هنرهاي مردمي نوروز و جايگاه صلح و همزيستي در آن ،جايگاه نوروز
در اسالم و نقش آن در ايجاد وفاق فرهنگي ،صلح و همزيستي انسانها ،اقوام
و ملل ،جلوههاي نوروزي ادبيات پارسي و مفهوم و بنمايه صلح و همزيستي،
نوروز و ديپلماس��ي فرهنگي صلح و همزيستي ملل ،نوروز و روابط فرهنگي و
تاريخ��ي ملتهاي حوزه نوروز ،نوروز و گفتمان حفظ محيط زيس��ت و صلح
برگزار ميشود.
به گفته حس��نزاده محققان و پژوهش��گران عالقهمند به شرکت در اين
هماي��ش ميتوانند چکيده مقاالت را ت��ا  30آذرماه حداکثر در  500کلمه و
اص��ل مقاالت را تا پايان ديم��اه  1394حداکثر در  5000کلمه به دبيرخانه
همايش به آدرس الکترونيکي  noruz.solh@gmail.comارسال کنند.

رئيس سازمان بهزيستي از وعده وزير بهداشت خبر داد

كودكانخيابانيرايگاندرمانميشوند

رئيس سازمان بهزيستي گفت :براساس قول وزير بهداشت بيمارستانهاي
دولتي مكلف به پذيرش و درمان بيقيد و شرط كودكان خيابان بدون دريافت
هزينه هستند .به گزارش ايلنا،انوشيروانمحسنيبندپيدربارهشيوعبيماريهاي
روحي و رواني در كشور افزود :بررسيها نشان ميدهد  23/6درصد افراد  ۱۵تا ۶۴
ساله در كشور دچار يكي از اختالالت روحي و رواني هستند كه اين موضوع نيازمند
مداخله است .رئيس سازمان بهزيستي در خصوص بروز اختالالت رواني در ميان
كودكان كار و خيابان تصريح كرد :همه اين كودكان دچار اختالالت رواني نيستند
و سال گذشته سازمان بهزيستي كودكان خياباني را پس از جمعآوري مورد معاينه،
نگهداري و مش��اوره قرار داده اس��ت .وي با بيان اينكه در سالجاري نيز آمادگي
داريم كه نسبت به پذيرش تمامي اين كودكان اقدام كنيم به اين شرط كه آنها
جمعآوري شده و در اختيار ما قرار بگيرند ،بيان كرد :اگر كودكان پس از پذيرش
توسط سازمان بهزيستي داراي بيماري جسمي ديگري نباشند ،نسبت به مداخله
بهنگاموعلميدراموريهمچونتوانبخشي،حرفهآموزي،مداخالتروانشناختي
و اجتماعپذيري آنان اقدام كنيم .بندپي در خصوص تأسيس بيمارستان كودكان
كار و خيابان عنوان كرد :ارائه خدمات درماني برعهده وزارت بهداشت است ،اما به
هرحال بيمارس��تان ويژه كودكان در تهران وجود دارد و بيماريهاي كودكان
خيابان نيز جدا از بيماريهاي ساير كودكان نيست و ميتوان با گسترش همين
بيمارستان و افزايش تختهاي بيمارستاني آن اقدام كرد .وي در خصوص بيمه
ك��ودكان كار و خيابان گفت :ما كودكاني را كه از طرف «ان جی او» به ما معرفي
شدهاند؛ بيمه كرديم .بنابراين نسبت به تأمين دفترچه براي اين گروه از كودكان با
مشكل مواجه بوديم .وي با اشاره به كودكان بدسرپرست و كودكاني كه سرپرست
واقعيشان شناخته شده نيست ،گفت :در خصوص بيمه اين كودكان مشكالتي
وجود دارد.

موافقت رهبر معظم انقالب
با عفو بخشی از
سربازان غایب

editorial@iran-newspaper.com

جانشين اداره سرمايههاي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح از عفو سربازان غايب و
فراري داراي بيش از  ۸سال غيبت و بيشتر از آن با موافقت رهبر معظم انقالب خبر
داد .به گزارش ایسنا سردار موسي کمالي گفت :رهبر معظم انقالب و فرمانده معظم
کل قوا با پيشنهاد ستاد کل نيروهاي مسلح مبني بر بخشش سربازان داراي هشت
س��ال س��ابقه فرار و باالتر از آن موافقت نموده و اين افراد را عفو نمودند.وي با بيان
اينکه اين تصميم به معناي عفو خدمت سربازي اين افراد نيست افزود :اين دسته از

افراد ديگر پروندهشان به مراجع قضايي ارسال نشده و پرونده غيبت شان از سربازي
مختومه خواهد بود و ميتوانند برابر روال جاري کشور به سربازي اعزام شده و خدمت
خود را انجام دهند.جانشين اداره سرمايههاي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح گفت:
همچنين اين افراد ميتوانند با پرداخت جريمه ريالي از انجام خدمت سربازي معاف
شوند که در اين خصوص از بيستم آذرماه تا پايان دي ماه فرصت دارند با مراجعه به
دفاتر پليس  ۱۰ +نسبت به ثبت درخواست پرداخت جريمه ريالي اقدام کنند.

رئيس سازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران:

 50درصد گدايان در تهران ثروتمندند

هماكن��ون  15هزار پ�لاك آبي در
تهران شناسايي شده است ،پالكهايي
ك��ه ه��ر كدامش��ان ج��اي خ��واب
خانوادههايي اس��ت كه بر خالف تصور
ما حتي به نان شب هم محتاجند .البته
آنطور كه تخمين زده ميش��ود تعداد
پ�لاك آبيهاي پايتخ��ت بيش از 200
هزارپالك اس��ت ،صاحبان پالكيهايي
كه ب��ه معناي واقعي و ن��ه به اصطالح
عاميان��ه ،حت��ي در تأمين ن��ان روزانه
خ��ود هم ماندهان��د ،با اي��ن حال هيچ
كدامشان تن به تكدي گري نميدهند.
از آن ط��رف ،اما تعداد زيادي در تهران
مشغول تكدي گري هستند ،تعدادشان
البته معلوم نيس��ت ،اما ب��ه گفته فرزاد
هش��يار ،رئيس س��ازمان رفاه ،خدمات
و مش��اركتهاي اجتماعي ش��هرداري
تهران 50 ،درصدش��ان جزو ثروتمندان
پايتخت هستند و  35درصدشان هم به
شكل خانوادگي و شبکه مافيایی گدايي
ميكنند و البته تهران ،حاال به نقطهاي
ام��ن و بيخطر براي تك��دي گريهاي
بينالمللي تبديل ش��ده است ،خيليها
از آفريق��ا يا نقاط ديگ��ر دنيا ،هماكنون
«تهران» را براي شغل بيزحمت گدايي
انتخاب ميكنند.
به گزارش خبرن��گار «ايران» ،فرزاد
هش��ياردر نشس��تي خبري با تأكيد بر
اينك��ه فق��ط  15درص��د متكديان در

در هشتمين جلسه «كميته تعيين
رؤساي دانشگاهها» رؤساي  10مركز و
واحد دانشگاهي انتخاب شدند.
محمدرضا مخبر دزفولي دبير شوراي
عالي انقالب فرهنگي با بيان اين مطلب
اف��زود :بر اين اس��اس دكتر علياصغر
رس��تمي ابوس��عيدي براي رياس��ت
دانش��گاه پيام نور ،دكتر محمدابراهيم
اعلمي آلآقا براي رياس��ت دانش��گاه
رازي كرمانش��اه ،دكتر گودرز صادقي

تهران نيازمند واقعي هس��تند ،گفت :ما
در حال حاضر در بازداشتيها ،بيشتر از
گداي ايراني به گدايان خارجي برخورد
ميكنيم.
جم�ع آوری روزان�ه  20گ�دا در
تهران
به گفته هش��يار ،روزان��ه  20گدا در
تهران جمع ميشودكه پس ازانتقال آنها
به مراكز ويژه شهرداري ،از سوي قاضي
برايشان حكم صادر ميشود.
او درب��اره گدا غربتيه��ا هم گفت:
اي��ن گداي��ان در منطقه جن��وب بازار
ته��ران ،لب خ��ط (ش��وش) و هرندي
بيش��تر ديده ميشوند .هوش��يار البته
از طرح «ش��هر ب��دون گ��دا» خبر داد
و گف��ت :طرحي به ص��ورت ويژه براي
ش��هر بدون گدا طراحي ميكنيم ،البته
بگويم ك��ه نميتوان تكديگ��ري را به

صفر رس��اند ،اما ميتوانيم تعداد آنها را
كم كنيم و نخستين اقدام در كم كردن
تعداد متكديان اين اس��ت كه مردم به
گدايان كم��ك نكنند .وي با بيان اينكه
مسئوليت حاكميتي شهرداري در حوزه
مقابله با آسيب ،تأمين زيرساخت براي
ب است ،گفت :سه
كنترل كاهش آس��ي 
مخاطب هدف در حوزه آسيبها وجود
دارد ،متكديان ،كارتنخوابها و معتادان
متجاهر و كودكان كار و خياباني.
هوشيار با اشاره به وجود  8مددسراي
عادي و  12مددس��راي اضطراري براي
كارتنخوابها و معتادان متجاهرگفت:
براين اس��اس  6هزار نف��ر در نيمه دوم
س��ال از خدمات ش��هرداري در حوزه
كاهش آسيبها استفاده خواهند كرد.
راه اندازی  12کمپ ترک اعتیاد
وي از راهان��دازي  12كم��پ ت��رك

رؤساي  10دانشگاه كشور انتخاب شدند

هشجين براي رياست دانشگاه محقق
اردبيل��ي و دكتر محمدعلي لطفالهي
يقين براي رياست دانشگاه مراغه موفق
به كس��ب رأي اعتماد «كميته تعيين
رؤساي دانشگاهها» شدند.
وي گفت :همچني��ن آقايان دكتر
غالمحس��ين خواج��ه براي رياس��ت
دانش��گاه ش��هيد چمران اهواز ،دكتر
فره��اد براتي براي رياس��ت دانش��گاه
س��لمان فارس��ي كازرون ،دكت��ر

 5مصوبه جديد هيأت وزيران در حوزه سالمت

مع��اون درمان وزير بهداش��ت جزئيات  5مصوبه جديد
هيأت وزيران در حوزه سالمت را تشريح كرد.
دكتر محمد آقاجاني در نشستي خبري درباره مصوبات
هيأت وزي��ران در زمينه خدمات س�لامت گفت :مصوبات
هيأت وزيران شامل  5بخش است كه از سوي شوراي عالي
بيمه س�لامت پيشنهاد شده بود .وي پوشش بيمهاي چند
قل��م داروي جديد را از جمله مصوبات هيأت وزيران خواند
و در اين باره گفت :براس��اس اين مصوبه سه قلم دارو كه در بيماريهاي پرفشاري
اوليه ريه ،درمان بيماران اماس ،اسكلرو درمي ،سرطان لنفوم و بيماران بستري در
بخشهاي ويژه (آيس��ييو) مورد اس��تفاده قرار ميگيرد ،تحت پوشش بيمه قرار
گرفت .اين داروها در فارماكوپه دارويي كش��ور وجود داش��تند اما پوش��ش بيمهاي
نداشتند .وي دفاتر كار مامايي (خصوصي) را دومين مصوبه هيأت وزيران اعالم كرد
و گفت :دفاتر كار مامايي تاكنون فاقد پوشش بيمهاي بودند .براساس مصوبه هيأت
دولت ،بيمههاي پايه ميتوانند با دفاتر مامايي در سه استان اصفهان ،اردبيل و گلستان
به مدت  6ماه به صورت آزمايشي عقد قرارداد داشته باشند و به اين ترتيب خدمات
ويزيت و سونوگرافي براي مادران باردار تحت پوشش بيمه در اين استانها ارائه شود.
آقاجاني پوشش بيمهاي خدمات متخصصان پزشكي  -ورزشي را مصوبه سوم هيأت
وزيران خواند و افزود :براي نخس��تين بار اس��ت كه خدمات پزشكي -ورزشي تحت
پوش��ش بيمه قرار ميگيرد و به اين ترتيب ويزيت اين متخصصان پوشش بيمهاي
يافت و آنها مجوز يافتند كه خدمات پاراكلينيك ،تصويربرداري و آزمايش��گاهي را
تحت پوشش بيمه درخواست دهند .وي تعرفههاي خدمات درمان اعتياد را از ديگر
مصوبات عنوان كرد و گفت :براس��اس اين مصوبه مقرر ش��د تعرفهخدمات سرپايي
اعتياد در بخش دولتي ثابت بماند و تعرفه اين خدمات در بخش خصوصي  10درصد
رش��د يافت .به اين ترتيب تعرفه خدمات درمان اعتياد براي بخش بس��تري ،تغيير
نخواهد كرد و مطابق سال  93خواهد بود .معاون درمان وزير بهداشت تعيين تعرفه
براي خدمات در بيمارستانهاي عمومي غيردولتي و بيمارستانهاي مشاركت دولتي
و خصوصي را مورد اش��اره قرار داد و گفت :نخس��تين بار است كه در مصوبه هيأت
وزيران تعرفهاي براي بيمارستانهاي مشاركت دولتي و خصوصي تصويب ميشود تا
به اين ترتيب زمينه گسترش خدمات فراهم شود .آقاجاني افزود :براساس اين مصوبه
مقرر شد در بيمارستانهاي عمومي غيردولتي و همچنين بيمارستانهاي مشاركت
دولتي و خصوصي ،تعرفه ويزيت ،دوسوم تعرفه بخش خصوصي و حقالزحمه بخش
بستري 50 ،درصد بخش خصوصي باشد .تعرفه خدمات پاراكلينيك و سرپايي هم
معادل  70درصد نرخ تعرفه بخش خصوصي خواهد بود.

ط جزي براي رياس��ت
محمدعل��ي ربا 
دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)،
دكتر مه��رداد نوابخش براي رياس��ت
دانش��گاه آزاد اسالمي اس��تان تهران،
دكتر عزيز جوانپور هروي براي رياست
دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربايجان
غرب��ي و دكتر ي��داهلل رجاي��ي قاضلو
براي رياس��ت دانش��گاه آزاد اس�لامي
استان زنجان ،نيز موفق به كسب رأي
اعتماد اعضاي «كميته تعيين رؤساي

اعتياد خبر داد و گفت :براي نخس��تين
ب��ار مراكز كارآفريني ب��راي معتادان و
كارتنخوابها بعد از ترك در  30نقطه
طراحي كردهايم كه دو مركز آن افتتاح
شده و در  70روز آينده باقي اين مراكز
افتتاح ميشود .وي گفت :اين خانهها كه
مجتمع كارآفريني و حرفهآموزي بهاران
ن��ام دارد هماكنون در منطقه  15و 19
راهاندازي شده است .هوشيار همچنين
درب��اره ك��ودكان كار و خياب��ان گفت:
هماكنون  3هزار كودك كار و خياباني
در  18مركز پرتو ،خدمات حمايتي مثل
غذاي گرم دريافت ميكنند.
وي با بيان اينكه  60درصد معتادان
متجاهر كه به مراكز كاهش آس��يبها
مراجعه ميكنند ،شهرس��تاني هستند،
تأكيد كرد :معتادان متجاهر شهرستاني
را به مراكز بهاران نميفرستند ،چرا كه
اين مراكزفقط براي تهرانيهاست و در
آنجا احراز هويت صورت ميگيرد.
او ادامه داد :البته قرار اس��ت بزودي
شناسايي كارتنخوابها ديجيتاليشود
و بر اس��اس ثبت اثر انگشت شناسايي
شوند .وي درباره زنان كارتنخواب هم
گفت :كمتر از  10درصد كارتنخوابها
زن هستند ،زن كارتنخواب يعني ايدز،
ك��ودك بيشناس��نامه ،هپاتيت؛ قطعاً
اين افراد تأثيرات تخريبي بيش��تري در
جامعه دارند.

دانشگاهها» شدند .مخبر تأكيد كرد :بر
اس��اس تبصره  3ماده واحده «تفويض
صالحيت انتخاب رؤس��اي دانشگاهها
و مؤسس��ات آموزش عال��ي به كميته
منتخب شوراي عالي انقالب فرهنگي»
اي��ن كميته با حض��ور دبير ش��وراي
عالي انقالب فرهنگ��ي ،وزراي علوم و
بهداشت و رؤساي نهاد نمايندگي رهبر
معظم انقالب در دانشگاهها و دانشگاه
آزاد اسالمي تشكيل ميشود.

 ۳راه پيشنهادي شورای شهر
در برابر نتايج گزارش حسابرسي شركتها

رئيس كميس��يون سالمت شوراي
ش��هر تهران درب��اره عاقب��ت گزارش
حسابرس��ان ش��ورا ،گفت :سه راهحل
قابل تصور اس��ت؛ نخس��ت آنكه نتايج
بررس��يها ب��ه ش��هرداريها اب�لاغ و
درخواست ش��ود فعاليتهاي انحرافي
اصالح شود ،دوم انعكاس گزارشها به
قوه قضائيه و س��ازمان بازرسي و س��ومين راه آن است كه هر عضو كه گمان
ميكند حقي از مردم ضايع ش��ده ،شخصاً به دادگاه شكايت كند .رحمتاهلل
حافظي با بيان اينكه در سالهاي گذشته حسابرسي شركتها و سازمانهاي
ش��هرداري سه س��اعته در صحن ش��ورا بررسي ميشد و با س�لام و صلوات
به پايان ميرس��يد ،به مهر گفت :در پايان بررس��يها از ش��هرداري خواسته
ميش��د كه رويه خ��ود را اصالح كن��د؛ موضوعي كه هيچگاه اتف��اق نيفتاد.
وي ب��ا بيان اينكه ش��ورا در س��ال  ۹۴به يكي از وظايف مغف��ول مانده خود
پرداخته و براي نخستين بار با اصرار عدهاي از اعضا ،گزارش حسابرسيها را
به صورت مشروح بررسي ميكند ،گفت :شايد اين نوع ورود به حسابرسيها
براي عدهاي خوش��ايند نباشد ،اما بررسي اين گزارش هاموجب شفاف شدن
مشكالت ميشود كه در رفع آنها مؤثرتر است.
ي
حافظ��ي درب��اره برخي از گاليهها مبني بر اينكه منتقدان به حسابرس�� 
شركتهاي شهرداري سند ارائه كنند ،گفت :مصاديق تخلف و اسناد ما متن
گزارش حسابرسيهاس��ت كه موضوع جديدي هم نيس��ت و برخي از آنها در
گزارش حسابرسي سنوات سال گذشته نيز وجود دارد .اسناد اصلي منتقدان،
اصل گزارش حسابرسان شوراست.
وي درب��اره برخ��ي از ش��ايعاتي ك��ه در زمين��ه منتق��دان گزارشهاي
حسابرس��ي شهرداري در شبكههاي اجتماعي منتشر شده است ،گفت :اينها
شيطنتهايي است كه از طريق شبكههاي مجازي انجام ميشود و تأثيري نيز
در پيگيريهاي اعضاي شورا نخواهد گذاشت .اگر كسي از حافظي يا هر عضو
ديگري از شورا سندي دارد كه قابل پيگيري است ،حتماً از مراجع قضايي و
حقوقي پيگيري كند و در خصوص حق مردم هيچگونه اغماضي نداشته باشد؛
به طور حتم اعضا در برابر تخلفات خود پاسخگو هستند ،اما ما اعتقاد داريم
اين نوع جوسازيها و شيطنتها نميتواند مسيري را كه شورا در پيش گرفته
تغيير دهد.

بدهي  400ميلياردي دانشجويان به صندوق رفاه دانشجويي
اين روزها وقتي برخي از دانشجويان
ب��راي گرفتن وام ب��ه امور دانش��جويان
مراجعه ميكنند با موانع سفت و سختي
برخورد ميكنند .شايد بس��ياري از اين
دانشجويان از مديران دانشگاهي بپرسند
كه چ��را براي دريافت يك وام اندك بايد
از هفت خوان رس��تم بگذرند .اين سؤال
درحالي در ذهن آنها به وجود ميآيد كه
هيچ ك��دام از آنها خبري از بدهي عظيم
بخش ديگري از دانش��جويان به صندوق
رف��اه ندارن��د و نميدانند كه مس��ئوالن
صن��دوق به خاطر بده��ي  400ميليارد
توماني دانش��جويان به اين صندوق حاال
ديگر ب��راي دادن وامه��اي مختلف هزار
جور مدرك ميخواهن��د .اين موضوع را
رئي��س صندوق رف��اه وزارت علوم تأييد
ميكند و از دانشجوياني كه فارغالتحصيل
شدند درخواست ميكند تا بدهي خود را
به دانشگاه واريز كنند تا ديگر دانشجويان

هم بتوانند براحتي از تسهيالت صندوق
استفاده كنند.
توگو با
ذوالفق��ار يزدانمه��ر در گف 
خبرنگار «ايران» در اي��ن باره گفت« :با
پيگيريهاي صندوق مقداري از بدهيها
به صندوق پرداخت شد .تسهيالتي براي
دانش��جويان بدهكار به صن��دوق در نظر
گرفتهومقررشدفارغالتحصيالنسالهاي
 ۵۳تاكنون در صورت مراجعه به صندوق
براي تسويه حساب از تسهيالت ويژهاي
برخوردار شوند ».وي با اشاره به اينكه به
ازاي هر سال  ۱۲درصد جريمه به بدهي
دانش��جويان بدهكار به صن��دوق افزوده
ميشود ،ادامه داد« :فارغالتحصيالني كه
مشكالت خاصي دارند در صورت مراجعه
براي پرداخت كل بدهي خود به صندوق
تنها اصل بدهي از آنها دريافت ميشود و
براي ساير فارغالتحصيالن نيز  ۵۰درصد
جريمه ديركردشان حذف ميشود».

افزايش  2برابري س�قف سه وا م
دانشجويي
رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت
علوم با اشاره به تفاهمنامهاي كه بين اين
صندوق و صن��دوق كارآفريني اميد امضا
توگو با ايسنا اظهار
ش��ده اس��ت ،در گف 
كرد :بر اساس اين تفاهمنامه ،بودجه 24
ميليارد توماني براي وام اش��تغال ،ازدواج
و مسكن دانشجويان در نظر گرفته شده
است .يزدان مهر با بيان اينكه براي موارد
مذكور در فاز نخست  24ميليارد تومان در
نظر گرفته شده است ،در مورد وام ازدواج
اظهار كرد :صندوق رفاه دانشجويان به هر
دانش��جو يك ميليون و  500هزار تومان
وام ازدواج اعط��ا ميكند كه طبق قرارداد
با صن��دوق كارآفريني اميد ،اين صندوق
ه��م يك ميليون و  500ه��زار تومان وام
ازدواج به دانشجويان اعطا ميكند .رئيس
صندوق رفاه دانش��جويان وزارت علوم در
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مورد وديعه مسكن نيز اظهار كرد :وديعه
مس��كن در ته��ران به هر دانش��جو 7/5
ميليون تومان ،در كالنش��هرها  6ميليون
تومان و در شهرستانها  4ميليون تومان
از ط��رف صندوق رفاه دانش��جويان اعطا
ميش��ود و مش��ابه همين مبالغ توسط
صندوق كارآفريني اميد به دانشجوياني كه
صندوق رفاه دانشجويان معرفي ميكند
پرداخت ميش��ود .يزدانمهر با اشاره به
اعطاي وام اش��تغال به دانشجويان اظهار
كرد :اولويت وام اش��تغال به دانشجويان و
فارغالتحصيالن مهارت محور و كارآفرين
ب��وده و اي��ن وام ب��ه منظ��ور حمايت از
شركتهاي دانش بنيان و كارگاههاي فني
و حرفهاي كه مهارت محور هستند اعطا
ميشود .اگر چند دانشجو اقدام به تأسيس
كارگاهي كنند ،با توجه به اش��تغالي كه
ايجاد ميكنند و خروجي كارگاه ،تا 100
ميليون تومان به آنها وام داده ميشود.

گزارش خبری
پرونده متقاضيان
بازنشستگي پيش از موعد بسته شد
قانون بازنشس��تگي پيش از موعد بدون س��نوات ارفاقي ب��ا وجودي كه در پنج
سال اخير در قانون بودجه هر سال مصوب ميشود ولي همواره براي اجرا با فراز و
نشيبهاي بسيار همراه بوده است و در اين فراز و نشيبها متقاضيان بازنشستگي
پيش از موعد خواهان رسيدگي به وضعيت موجود هستند.
به گزارش ايرنا ،امس��ال نيز كه اين قانون با توجه به تصويب نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي آخرين روزهاي اجراي خود را سپري كرده ولي با وجود اين هنوز هم
با سنگ اندازيهايي مواجه است .اما در قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي آمده
است ،بازنشستگي پيش از موعد تمامي كاركنان مشموالن اين قانون مصوب پنجم
ش��هريور س��ال  1386و قانون تمديد آن در دستگاههاي اجرايي دولتي با موافقت
باالترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد  52و  53قانون محاسبات
عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي مجاز است.
برپايه اين قانون ،اجراي اين حكم از محل اعتبارات هزينهاي مصوب دستگاهها تا
سقف  5درصد يا صرفهجويي ناشي از كاهش نيروها كه ميزان آن به تأييد سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور ميرسد ،قابل تأمين و پرداخت است.
يك��ي از متقاضيان بازنشس��تگي پيش از موعد ضمن گاليه ش��ديد از وضعيت
موجود ميگويد :چنانچه سازمان بيمه تأمين اجتماعي به عنوان يك نهاد پشتيبان
و مسئول به جاي اينكه از متقاضيان استفاده از اين قانون حمايت كند با درخواست
مبالغي هنگفت از سازمانهاي متقاضيان درصدد تأمين منابع مالي بر باد رفته خود
است« .م  -آ» كه در يكي از دستگاههاي دولتي  26سال فعاليت ميكند ،ميافزايد:
سازمان تأمين اجتماعي مدعي است نهادها ،ادارات و سازمانهايي كه افراد متقاضي
بازنشس��تگي پيش از موعد بدون س��نوات ارفاقي دارند بايد به ازاي استفاده از هر
فرد از اين قانون بودجه الزم براي پرداخت حقوق  5س��ال بعدي اين فرد را تأمين
كنند .مديركل امور فني مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي در اين باره با بيان
اينكه پرونده بازنشستگي پيش از موعد در حال حاضر بسته شده است ،گفت :قانون
بازنشستگي پيش از موعد براي مشموالن از پنجم شهريورماه سال  1386تصويب
شد و پس از آن دو دوره پنج ساله ديگر تا پنجم شهريور سال  94تمديد شد.
منصور آتشي با بيان اينكه اين قانون براساس پرداخت سنوات ارفاقي بود ،اما از
پنجم شهريورماه اين قانون ديگر به اتمام رسيد ،ميافزايد :كاركنان دولت با  25سال
سابقه كار ميتوانستند با پنج سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند و اين موضوع به
طور كلي يك قاعده است اما براي هر صندوقي كه ميبايست اين افراد را بازنشسته
كند ،بار مالي داش��ته است .وي با بيان اينكه از تاريخ پنجم شهريورماه سالجاري
ديگر ثبت اطالعات براي بازنشستگي پيش از موعد امكانپذير نيست و هرآنچه اكنون
در حال انجام است ،مربوط به ماقبل تاريخ ياد شده است ،تصريح ميكند :به همين
منظ��ور به خاطر اينكه آثار مالي آن به دوش مابقي اعضاي صندوق نباش��د ،محل
تأمين آن مشخص شده بود كه به عنوان نمونه براي تمام مشموالن مشاغل سخت
و زيان آور ميبايست كارفرما اين بار را تأمين ميكرد.
آتش��ي ادامه ميدهد :براي بازنشستگي پيش از موعد دو موضوع مطرح شد كه
قطع حق بيمه و پرداخت مستمري زودهنگام اين دو موضوع بوده است كه در آيين
نامه اجرايي مربوطه مصوب هيأت دولت ترتيب وصول اين دو نوع خسارت مشخص
شده بود و اگر قرار بود اين محل تأمين نشود ،هزينه را بايد از جيب بيمه شدگان
ميگرفتند .وي اظهار ميكند :اما در قانون بودجه كه س��ال  90به تصويب رس��يد،
اجراي اين قانون دس��تخوش تغيير ش��د كه سنوات ارفاقي حذف شد و كساني كه
ميخواستند تا قبل از تاريخ ياد شده ،بازنشسته شوند بدون سنوات ارفاقي بودند و در
اين قانون مستخدم يا كارمند اگر  26سال سابقه داشته باشد  26روز حقوق دريافت
ميكند.آتشي ميگويد :درآيين نامه مصوب هيأت دولت بحث سنوات ارفاقي و حق
بيمه بود و چون س��نوات ارفاقي حذف شد اما در اصل قانون وجود دارد ،به همين
منظور س��ازمان تأمين اجتماعي براي رفع ابهام مكاتباتي با معاون حقوقي رئيس
جمهوري داشت.
وي ميافزاي��د :ب��راي رفع ابهام پيگيريهايي از س��وي مع��اون حقوقي رئيس
جمه��وري صورت گرفت كه در اين زمينه گرفتن ح��ق بيمه موضوعيت ندارد اما
وصول مربوط به مستمري زودهنگام مورد تأييد قرار گرفته بود.

رفاه

دو شرط الزم براي تجميع بيمه ها

مديرعامل سازمان بيمه سالمت به پيشنيازهاي الزم براي تجميع سازمانهاي
بيمهگر اشاره كرد و گفت :اقدامات بايد هماهنگ با منابع باشد در غير اين صورت
دچار مشكل خواهيم شد .محمدجواد كبير افزود :از نظر كارشناسي نخستين اقدام
براي تجميع سازمانهاي بيمهگر تجميع منابع است و بعد از آن نيز يكسانسازي
روابط بين سازمانهاي بيمهگر با بيمه شدگان بايد مدنظر قرار گيرد.
وي گفت :همچنين يكي از اقداماتي كه درباره يكسانسازي سازمانهاي بيمهگر
ميتوانيم انجام دهيم يكسان شدن دفترچههاي بيمه است ب ه طوري كه بستههاي
خدمات درماني يكس��ان به بيمه شدگان ارائه شود و از سوي ديگر با يكسانسازي
بيمه ،پرداخت پوششهاي بيمهاي نيزبرابر شود و اين موارد به عنوان پيشنياز براي
تجميع است.

زنان
بررسي وضعيت زنان دانش آموخته نشان ميدهد

بيشترين بيکاري در علوم انساني و حقوق

گزارش��ي از وضعيت اشتغال زنان دانش آموخته نش��ان ميدهد که با وجود ۷
برابر شدن تعداد زنان شاغل اما بيشترين نرخ بيکاري زنان تحصيلکرده در برخي از
رشتههاي علوم انساني مانند علوم اجتماعي و حقوق است.
ليال فالحتي و نس��يم السادات محبوبي ش��ريعت پناهي از گروه مطالعات زنان
پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي اقدام به بررسي تحليلي از وضعيت اشتغال
زن��ان دانش آموخته آموزش عال��ي کردهاند تا وضعيت زنان در ارتباط با س��اختار
اقتصادي و اجتماعي جامعه دقيق تر مورد ارزيابي قرار گيرد.
جزئيات يافتههاي اين محققان نشان ميدهد تعداد پرشمار دانش آموختگان
چال��ش ايجاد فرصتهاي اقتصادي را پيشروي برنامهريزان اقتصاد و توس��عه قرار
داده که نيمي از اين متقاضيان را زنان دانش آموخته تشکيل ميدهند .بدون شک
ايجاد فضاي آموزش عالي مناس��ب و فراهم آوردن ام��کان حضور زنان در آموزش
عالي تقاضايي را تحت عنوان اشتغال به وجود ميآورد .اين در حالي است که نظام
آموزش عالي از يکس��و با تقاضاي فراوان از س��وي زنان مواجه بوده و از سوي ديگر
ايجاد فرصت شغلي متناس��ب با تخصص و رشته تحصيلي براي دانش آموختگان
آموزش عالي به عنوان يکي از چالشهاي نظام اقتصادي مطرح است.بيکاري دانش
آموختگان زن را نيز ميتوان روي ديگر تقاضاي اشتغال و به تبع آن ناکامي در اين
تقاضا دانس��ت .تقاضاي حضور در آموزش عالي ما را به س��مت تقاضاي حضور در
فضاي اجتماعي به عنوان اشتغال سوق ميدهد اما در صورتي که جامعه نتواند شغل
متناسب با تخصص و تحصيالت فرد را تعريف کند بيکاري مطرح ميشود.در بحث
بيکاري دانش آموختگان زن ،بايد توجه داشت که در گذشته زنان را به دو صورت
ش��اغل يا خانه دار داشتيم .در آن زمان اگر خانمي به داليلي شغل مناسب خود را
پيدا نميکرد ،خود را به عنوان يک جوياي کار معرفي نميکرد ،بلکه معتقد بود که
خانه دار است.اما بعد از حضور زنان در آموزش عالي گروه ديگري به نام «بيکار در
توجوي کار» به دو گروه زنان شاغل و زنان خانه دار اضافه شد؛ اين در حالي
جس�� 
است که در گذشته  ۱۰درصد از زنان فعال بودند ،اما در حال حاضر  ۲۰درصد زنان
فعال هستند .در واقع ،آن  ۱۰درصد بيکار جوياي کار نيز به  ۱۰درصد زنان شاغل
اضافه شدهاند و علت اصلي اين امر نيز افزايش تحصيالت عالي است.سهم زنان هم
از لح��اظ کل دانش آموختگان بيکار و ه��م از لحاظ نرخ بيکاري دانش آموختگان
بيشتر از مردان است .اما در بحث بيکاري زنان الزم است به سطوح تحصيلي آنان
نيز توجه کنيم اين امر ميتواند تصوير روشني از وضعيت بيکاري دانش آموختگان
آموزش عالي را فراهم سازد.

